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TÄSSÄ KIRJEESSÄ
ALALEIRIT
✔✔ Tietopaketti leirilippukuntien muodostamisesta
✔✔ Kuvaukset leirilippukunnan pesteistä

YHDENVERTAISUUS
✔✔ Tukimateriaalia kansainvälisten leirivieraiden kutsumiseen

HENGELLISYYS
✔✔ Iltatarinakisa

KASVATUS
✔✔ Pääpiirteet ohjelmasta ja lisämateriaalivinkit Ilveksen netistä
✔✔ Tarpojaluotsin tietopaketti (liitteenä)

LEIRILIPPUKUNNAN
RAKENNE JA JOHTAJAPESTIT
Leirilippukunnan koko Ilveksellä on noin 80 – 120 henkilöä ja alaleiri muodostuu noin 10-12 leirilippukunnasta eli noin 1200 leiriläisestä. Leirilippukunnan johtamisesta Ilveksellä vastaa leirilippukunnan johtokolmikko, johon kuuluu leirilippukunnanjohtaja, leiriohjelmajohtaja sekä leiripestijohtaja.
Leirilippukunta voi muodostua luonnollisesta lippukunnasta tai luonnollisten lippukuntien yhdistelmänä.
✔✔ Leirilippukunnan johtokolmikon pestaamisesta vastaa leirilippukunnan muodostavat luonnolliset lippukunnat / luonnollinen lippukunta.
✔✔ Leirilippukunnan johtajisto koostuu johtokolmikosta sekä ikäkausien edustajista (akelat, sammot ja luotsit). Jos leirilippukunnassa on paljon akeloita, sampoja tai luotseja, voidaan heistä
valita ikäkausivastaavat.
✔✔ Leirilippukunnan johtajisto valitsee keskuudestaan leirilippukunnan EA-vastaavan sekä turva-aikuisen.
✔✔ Leirilippukunnanjohtokolmikon pestit eivät edellytä varahenkilöiden nimeämistä, mutta vastuunjakoa toivotaan mietittävän ennalta mahdollisten sijaistamistarpeiden varalle.
✔✔ Leirilippukunta voi omien tarpeidensa mukaan soveltaa leirilippukunnan johtajiston rakennetta,
jotta se voi taata leirilippukunnassa mahdollisimman sujuvan leiriarjen sekä riittävän kokoisen
vastuualueen pestissä toimijalle. Esimerkkejä leirilippukunnan mahdollisista kokoonpanoista
on koottu tänne. (LINKKI ppt-esitykseen)
✔✔ Leirilippukunnassa tulee olla jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohden vähintään yksi
18-vuotias johtaja.
✔✔ Lisäksi jokaista täyttä viittäkymmentä osallistujaa kohti leirilippukunnassa on oltava vähintään
yksi yli 22-vuotias johtaja.
✔✔ Leirilippukunnan johtajien hyvinvointi ja jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikkien osallistujien leirikokemukselle.
✔✔ Jokaisen yli 15-vuotiaan leirille osallistujan tulee suorittanut Turvallisesti yhdessä -koulutus ennen leiriä.
✔✔ Leirilippukunnan muodostamisesta järjestetään Ilves-webinaari keskiviikkona 10.10 klo 19.
Mukaan pääset osoitteessa http://bit.ly/LLPKpestit tai avaamalla qr-koodin

JOHTOKOLMIKON PESTIT
Leirilippukunnan johtokolmikon pesteihin edellytetään:
✔✔ vähintään 18 vuoden ikää,
✔✔ aiempaa kokemusta partiosta sekä johtamisesta,
✔✔ Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta,
✔✔ ajantasaisia ensiaputaitoja ja
✔✔ Turvallisesti Yhdessä- koulutuksen suorittamista.
✔✔ Partiojohtajavaltakirja on suositus, mutta ei pakollinen vaatimus.
Pestin kesto
11/2017-9/2018
Ei vaadi viikoittaista läsnäoloa.
Aktiivinen työvaihe: leiriin valmistautuminen ja itse leiri
Tukea johtokolmikko saa pestien suorittamiseen alaleirijohdolta, alaleirisepolta / -sepoilta sekä
oman leirilippukunnan johdolta.

LEIRILIPPUKUNNANJOHTAJA
Leirilippukunnajohtajan tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle osallistujalle mahdollisimman yhdenvertainen leirilippukuntakokemus. Leirilippukunnajohtaja vastaa siitä, että leirilippukunnan arki on
sujuvaa, leirin aikataulua sekä sääntöjä noudatetaan ja että viestinä ja tieto kulkee kaikille leirilippukunnassa. Leirilippukunnanjohtaja on leirilippukunnan sydän. Leirilippukunnanjohtajana oppii aikatauluttamaan asioita, pääsee kehittymään kokonaisuuksien hallitsijana sekä tutustumaan paremmin muihin johtajiin.
Tehtävät ennen leiriä
✔✔ Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Pidät yhteyttä leirilippukunnan muodostaviin luonnollisiin lippukuntiin.
✔✔ Huolehdit leiritiedotuksesta yhdessä luonnollisten lippukuntien leiriyhdyshenkilöiden kanssa.
✔✔ Järjestät leirilippukunnan johtajiston tapaamisen mm. toimintatapojen, vastuiden ja varusteiden
sopimiseksi.
✔✔ Tutustut leirilippukuntaasi tuleviin johtajiin sekä leirilippukuntasi mahdollisiin erityistarpeisiin.
✔✔ Varmistat että leirilippukunta on nimennyt itselleen EA-vastaavan sekä turva-aikuisen.
✔✔ Huolehdit että leirilippukunnalla on sen tarvitsevat tavarat käytössään ja ne tulevat mukaan leirille.
✔✔ Organisoit vanhempainillan leirilippukunnan muiden johtajien avustuksella sekä markkinoit ilmoittautumista yhdessä lippukuntien kanssa.
Leirillä
✔✔ Johdat leirilippukuntaa yhdessä leiriohjelmajohtajan ja leiripestijohtajan kanssa.
✔✔ Osallistut alaleirin päivittäisiin llpkj-palavereihin.
✔✔ Järjestät tarpeen mukaan leirilippukunnan johtajiston kokouksen.
✔✔ Toimit tiedonvälittäjänäjä leirilippukunnan ja alaleirin välillä.
✔✔ Huolehdit leirilippukuntantalaistesi onnistuneesta leirikokemuksesta.
✔✔ Pidät huolta päiväohjelmasta ja aikatauluista yhdessä ohjelmajohtajan kanssa.
✔✔ Järjestelet yhteisohjelmiin siirtymiset ohjeiden mukaisesti.
✔✔ Huolehdit, että leirilippukunta perehtyy ja noudattaa leirin sääntöjä ja ohjeita.
✔✔ Sinulla on koko ajan tieto leirilippukuntasi henkilövahvuudesta ja leiristä mahdollisesti poistuvista.
✔✔ Huolehdit leirilippukunnan turvallisuudesta ja siitä, että leirilippukunta on jokaiselle mukava
paikka.
✔✔ Pyydät tarvittaessa tukea leirilippukuntasi arjen toimintaan.
✔✔ Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset.
✔✔ Huolehdit että leirilippukunnan leirialue jää siistiksi leiriläisten poistuttua.
Leirin jälkeen
✔✔ Kiität oman leirilippukuntasi johtajistoa.
✔✔ Huolehdit että leirilippukunnan tavarat palautuvat huollettuina paikoilleen.
✔✔ Annat palautetta leirilippukunnan ja alaleirin toimivuudesta yhteistyössä leiriohjelmajohtajan ja
leiripestijohtajan kanssa.

LEIRIOHJELMAJOHTAJA
Ohjelmajohtajana vastaat leirilippukunnan ohjelmasta. Tiedät milloin leirilippukunnalla on yhteistä
ohjelmaa, ja milloin leiriläiset ovat missäkin ohjelmassa. Ohjaat aikuisia heille suunnattuun ohjelmaan ja tuet akeloita, sampoja ja luotseja heidän pesteissään. Ohjelmajohtajana tiedät, millaista
ohjelmaa leirillä on tarjolla, ja yhdessä akeloiden, sampojen ja luotsien kanssa kannustat leiriläisiä
tutustumaan myös leirin aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan sekä huolehdit yhdessä akeloiden,
sampojen ja luotsien kanssa, että lippukunnalla on mukanaan kaikki ohjelmissa tarvittavat välineet.
Ohjelmajohtajana pääset kattavasti tutustumaan ja osallistumaan leirin ohjelmaan. Osana pestiä
pääset myös kehittämään johtamistaitojasi aikuisryhmässä sekä ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta.
Tehtävät ennen leiriä
✔✔ Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Pestaat leirilippukunnan akelat ja sammot sekä tarpojaluotsit ja huolehdit heidän perehdytyssuunnitelmasta.
✔✔ Suunnittelet leirilippukuntaidentiteettiä yhdessä muun johtolomikon kanssa.
✔✔ Tutustut ohjelmalaaksoihin.
✔✔ Varmistat, että leirilippukunnalla on mukana kaikki yhteisesti hankittavat ohjelmatarvikkeet.
✔✔ Tuet akeloita, sampoja ja luotseja ikäkausiensa edustajiin tutustumisessa.
✔✔ Suunnittelet leirilippukunnan omaa iltaohjelmaa.
✔✔ Suunnittelet alaleirin yhteistä iltaa yhdessä muiden saman alaleirien johtokolmikoiden kanssa.
Leirillä
✔✔ Vastaat leirilippukunnan toiminnan partionmukaisuudesta.
✔✔ Tutustut seuraavan päivän ohjelmaan etukäteen yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa
sekä tuet heitä pesteissään.
✔✔ Pidät kiinni aikatauluista sekä tiedät, missä ja koska leirilippukunnan pitää seuraavaksi olla.
✔✔ Mietit yhdessä pestijohtajan kanssa, kuka johtaja menee mihinkin päivän aikana.
✔✔ Tiedotat leirilippukunnan jäsenille, mitä tarvikkeita he tarvitsevat mukaan ohjelmaan.
✔✔ Ohjaat ikäkausivastaavat ja luotsit omiin leirin aikaisiin tapaamisiinsa.
✔✔ Toteutat leirilippukunnan ja alaleirin omaa iltaohjelmaa.
✔✔ Tuet, kannustat ja annat palautetta leirilippukunnan ikäkausivastaaville sekä tarpojaluotseille.
✔✔ Juttelet ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa ohjelmasta sekä välität palautetta tarpeen mukaan eteenpäin.
✔✔ Pyydät tarvittaessa apua pestisi suorittamiseen.
✔✔ Pidät huolta omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata, kun tarvitset sitä.
Leirin jälkeen
✔✔ Olet viemässä ohjelman helmiä lippukuntasi arkeen leirin jälkeen.
✔✔ Annat omalta vastuuelueeltasi palautetta yhdessä leirilippukunnanjohtajan ja leiripestijohtajan
kanssa.

LEIRIPESTIJOHTAJA
Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia että jokaisella leirilippukuntaan kuuluvalla on omaan ikäkauteen ja ohjelmaan soveltuva pesti ja että jokainen yli 15-vuotias jaksaa omassa pestissään ja saa
omasta toiminnastaan palautetta. Tarvittaessa pestijohtaja voi auttaa sopivan pestin löytymisessä
ennen leiriä. Pestijohtaja tietää milloin samoajat ovat pesteissä ja huolehtii, että jokainen menee
suorittamaan sovittua pestiä oikeaan aikaan. Pestijohtaja toimii kaikkien pestitekijöiden tukena ja
on tarvittaessa yhteydessä pestiesimiehiin.
Pestijohtajana saat kokemuksia aikuisten ja vaeltajien johtamisesta ja ohjaamisesta sekä pääset
kehittämään kykyäsi arvioida, koska kaivataan ohjausta ja koska johtamista. Viimeistään leirillä
pääset tutustumaan henkilökohtaisesti leirilippukkuntasi jokaiseen yli 15-vuotiaaseen.
Tehtävät ennen leiriä
✔✔ Huolehdit, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Pestaat samoaja- ja vaeltajaluotsit ja huolehdit heidän perehdytyssuunnitelmasta.
✔✔ Olet yhteydessä mahdollisuuksien mukaan leirilippukuntasi jokaiseen yli 15-vuotiaaseen varmistaaksesi hänen pestitilanteensa.
✔✔ Pidät huolta että kaikki ovat saaneet pestikeskustelun, myös leirilippukunnan ulkopuolisiin pesteihin. Tämän lisäksi varmistat, että jokainen on saanut pestiinsä tarvittavan koulutuksen.
Leirillä
✔✔ Pidät huolta kaikkien leirilippukunnassa majoittuvien johtajien jaksamisesta leirillä, myös heidän
jotka eivät ole leirilippukunnan omissa pesteissä. Tarvittaessa olet yhteydessä pestiesimiehiin.
✔✔ Tiedät kaikkien pestitilanteen ja osaat ohjata eteenpäin heidät joita ei ole pestattu. Tässä tehtävässä sinua auttaa Ilveksen pestitiimi ennen leiriä ja leirillä.
✔✔ Pidät huolta leirilippukunnan johtajiston kiittämisestä ja tsemppaamisesta. Ilmiannat kiitettäviä
ja keräät ilmiantoja sekä viet kiitoksia eteenpäin.
✔✔ Hallitset muiden osa-alueiden pesteissä olevien osallistumista leirilippukunnan arkeen (syömiset, peseytymiset, nukuttamiset yms.)
✔✔ Tuet ja annat palautetta leirilippukunnan luotseille.
✔✔ Kannustat yhdessä leirilippukunnan ohjelmajohtajan kanssa vaeltajia sekä aikuisia osallistumaan leirin aikaisiin mahdollisiin koulutuksiin.
✔✔ Pidät huolen omasta jaksamisestasi - pyydät vapaata kun tarvitset sitä.
Leirin jälkeen
✔✔ Voit hyödyntää saamiasi eväitä uudenlaisen osallistavan lippukunta arjen tekemiseen.
✔✔ Annat omalta vastuuelueeltasi palautetta yhdessä leirilippukunnanjohtajan ja leiriohjelmajohtajan kanssa.

LEIRILIPPUKUNNAN MUUT TEHTÄVÄT
Leirilippukunta päättää itse vastuulliset leirilippukunnan muiden pestien hoitajista.

LEIRILIPPUKUNNAN EA-VASTAAVA
✔✔ Hallitsee ajantasaiset ensiaputaidot.
✔✔ Kokoaa tarpeenmukaisen ensiapupakkauksen leirilippukunnan käyttöön ja huolehtii sen mukaan leirille.
✔✔ Huolehtii leirilippukunnan hygienia- ja terveysasioista myös ennaltaehkäisevästi.
✔✔ Tietää leirilippukuntalastensa kriittisistä sairauksista tietosuojasäännösten rajoissa.

LEIRILIPPUKUNNAN TURVA-AIKUINEN
✔✔ On vähintään 18-vuotias.
✔✔ Tuntee Suomen Partiolaisten Turvallisesti Yhdessä -ohjeistuksen.
✔✔ Osaa auttaa lippukuntien muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.
✔✔ Huolehtii, että kaikki leirilippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta.
✔✔ Huolehtii että kaikki leirilippukunnan yli 15-vuotiaat ovat suorittaneet Turvallisesti Yhdessä-koulutuksen leirille saapuessaan.

IKÄKAUSIEN JOHTAJAT
Jokaisella leiriläisellä tulee olla oma helposti lähestyttävä lähijohtaja (akela, sampo tai luotsi), jonka
leiriläinen tuntee etukäteen. Tämä luo leiriläiselle turvallisen leirikokemuksen.
Leirilippukunnan kannattaa keskustella ja miettiä ennakkoon kuinka paljon lähijohtajia leiriläiset tarvitsevat. Määrään vaikuttaa muunmuassa eri ikäkausien suhteet tai erityistä tukea tarvitsevat leiriläiset.
Lippukunta saa itse päättää kumpaanko ikäkauteen siirtyvät leiriläiset osallistuvat. Tämä kannattaa
ottaa huomioon lähijohtajien määrää miettiessä.
Jos lähijohtajia on paljon, on hyvä valita ikäkausivastaava huolehtimaan ikäkauden kokonaisuudesta ja viestinnästä leirilippukunnan johtajiston kanssa. Alla olevia pestikuvauksia tulee tällöin soveltaa pesteihin sopiviksi.
Ikäkausivastaava tai ikäkausien johtajat toimivat linkkinä leiriläisten ja leirilippukunnan johtajiston
välillä leirillä ja osallistuu leirilippukunnan suunnitteluun myös ennen leiriä
Ikäkausien johtajat vastaavat kyseisen ikäkauden toiminnasta leirilippukunnassa. He toimivat ilmapiirin luojina ja ylläpitäjinä sekä ovat paikalla leiriläisen kasvun tukena. He tuntevat osallistuvan
ikäkauden leiriläiset ja tietävät heidän yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeen. He tuntevat kyseisen
ikäkauden erityispiirteet ja kasvatustavoitteet. Tarvittaessa auttavat ratkomaan ristiriitoja sekä käsittelemään esille tulevia vaikeita asioita ja toimivat tarvittaessa auktoriteettina
Nämä pestit tarjoavat mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan kattavasti. Ikäkausien johtajat johdattelee leiriläisiä ohjelmien teemoihin ja keskustelee ohjelmissa heränneistä kysymyksistä.

Ikäkausien johtajapesteissä pääsee kehittämään ryhmänjohtamistaitoja uudessa ympäristössä
sekä ymmärrystä partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta. Osana leirilippukunnan johtajistoa
pääsee tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen johtajien sekä tutustumaan muihin alueen johtajiin.
Tämä on hyvä tilaisuus verkostoitua ja saada vertaistukea omaan toimintaan.
Pestin kesto
Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista läsnäoloa.
Aktiivinen työvaihe: leiriin valmistautuminen ja itse leiri

LEIRILIPPUKUNNAN AKELA
Ilveksellä akela huolehtii, että sudenpennut toimivat leirilippukunnassa, huolehtivat itsestään ja varusteistaan ja osallistuvat heille osoitettuihin ohjelmiin. Akela on leirilippukunnassa toimiva kokenut
vaeltaja tai aikuinen. Osa akeloista voi olla lasten huoltajia tai ei-vielä-partiolaisia. Tällöin heillä tulee
olla nimettynä tukena kokeneempi akela.
Suositus on, että leirilippukunnassa on ainakin yksi akela 8 sudenpentua kohden. Mikäli sudenpentujen joukossa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia kannattaa se huomioida akeloiden määrässä.
Tehtävät ennen leiriä
✔✔ Käy pestikeskustelun leiriohjelmajohtajan kanssa
✔✔ Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että sudenpennut tulevat huomioiduksi
leirilippukunnan sisällä
Leirillä
✔✔ Akela huolehtii, että sudenpennut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa sudenpentuja osallistumaan leirinohjelmaan
✔✔ Akela on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen sudenpennun tärkeiden asioiden äärelle
✔✔ Vastaa siitä, että sudenpennut tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
✔✔ Toimii saattajana sudenpennuille ohjelmalaaksoissa ja osallistuu laaksojen ohjelmaan sudenpentujen kanssa
✔✔ Tiedottaa sudenpentuja ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
✔✔ Akela saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leiriohjelmajohtajalta
✔✔ Akelat voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon ja pitävät huolen myös toisistaan. Tuntee myös
omat voimavaransa ja antaa hyvää esimerkkiä tuen pyytämisessä.
Leirin jälkeen
✔✔ On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. leirilippukunnan yhteinen
tapaaminen/leirimuistelo
✔✔ Auttaa sudenpentuja yhteydenpidossa uusiin partiokavereihin
✔✔ Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta sudenpennuilta
✔✔ On edelleen innostunut toimimaan akelana

LEIRILIPPUKUNNAN SAMPO
Ilveksellä sammot huolehtivat, että seikkailijaikäiset toimivat leirilippukunnassa, huolehtivat itsestään ja varusteistaan ja osallistuvat heille osoitettuihin ohjelmiin. Sammot ovat leirilippukunnassa
toimivia kokeneita aikuisia tai vaeltajia. Osa sammoista voi olla lasten huoltajia tai ei-vielä-partiolaisia. Tällöin heillä tulee olla nimettynä tukena kokeneempi sampo.
Suositus on, että leirilippukunnassa on vähintään yksi sampo 10 seikkailijaa kohden. Mikäli seikkailijoiden joukossa on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida sampojen määrässä.
Ennen leiriä
✔✔ Käy pestikeskustelun leiriohjelmajohtajan kanssa
✔✔ Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että seikkailijat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
Leirillä
✔✔ Sampo huolehtii, että seikkailijat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa seikkailijoita osallistumaan leirinohjelmaan
✔✔ Sampo on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen seikkailijan tärkeiden asioiden äärelle
✔✔ Vastaa siitä, että seikkailijat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
✔✔ Saattaa seikkailijat laaksoihin / aktiviteetteihin ja noutaa heidät ruokailuun sekä laakson päätyttyä leirilippukuntaan
✔✔ Osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmaan seikkailijoiden kanssa, jos läsnäoloa vaaditaan
✔✔ Mikäli leirilippukunnassasi on erityistä tukea tarvitsevia seikkailijoita, sampo voi tulla tarpeen
mukaan kaikkiin aktiviteetteihin heidän kanssaan
✔✔ Jakaa seikkailijat leirin ja laaksojen ajaksi vartioihin
✔✔ Tiedottaa seikkailijoita ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
✔✔ Sampo saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta
✔✔ Sammot voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon
Leirin jälkeen
✔✔ On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. leirilippukunnan yhteinen
tapaaminen/leirimuistelo
✔✔ Auttaa seikkailijoita yhteydenpidossa uusiin partiokavereihin
✔✔ Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta seikkailijoilta
✔✔ On edelleen innostunut toimimaan sampona

LEIRILIPPUKUNNAN TARPOJALUOTSI
Ilveksellä tarpojaluotsi kuulostelee tarpojien fiiliksiä ja haastaa heitä ajattelemaan. Luotsit ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia tai vaeltajia.
Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 15 tarpojaa kohden. Mikäli tarpojien joukossa on
erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.
Ennen leiriä
✔✔ Käy pestikeskustelun leiriohjelmajohtajan kanssa
✔✔ Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että tarpojat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
✔✔ On järjestämässä muiden lippukunnan/leirilippukunnan/alueen tms. luotsien kanssa Ilves KITTin tarpojille, myös niille tarpojille, jotka eivät pääse leirille
Leirillä
✔✔ Luotsi huolehtii, että tarpojat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa tarpojia
osallistumaan leirinohjelmaan
✔✔ Luotsi on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen tarpojan tai vartion tärkeiden asioiden
äärelle
✔✔ Vastaa siitä, että tarpojat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
✔✔ Saattaa seikkailijat laaksoihin / aktiviteetteihin ja noutaa heidät ruokailuun sekä laakson päätyttyä leirilippukuntaan
✔✔ Osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmaan tarpojien kanssa
✔✔ Mikäli leirilippukunnassasi on erityistä tukea tarvitsevia tarpojia, luotsi voi tulla tarpeen mukaan
kaikkiin aktiviteetteihin heidän kanssaan
✔✔ Jakaa tarpojat leirin ja laaksojen ajaksi vartioihin
✔✔ Tiedottaa tarpojia ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
✔✔ Luotsi saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta
✔✔ Luotsit voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon
Leirin jälkeen
✔✔ On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. tarpojatapaaminen, leirilippukunnan yhteinen tapaaminen/leirimuistelo
✔✔ Auttaa tarpojia yhteydenpidossa uusiin partiokavereihin
✔✔ Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta tarpojilta
✔✔ On edelleen innostunut toimimaan luotsina

LEIRILIPPUKUNNAN SAMOAJALUOTSI
Ilveksellä leirilippukunnan samoajaluotsi toimii samoajien lähijohtajana, joka tarjoaa tukea ja turvaa
ikäkauden osallistujille leirin aikana. Luotsin pesti sopii aikuiselle, joka tuntee ikäkauden erityispiirteet, osaa toimia samoajien kanssa ja on helposti lähestyttävä.
Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 10 samoajaa kohden. Mikäli samoajien joukossa
on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.
Ennen leiriä
✔✔ Käy pestikeskustelun leiripestijohtajan kanssa
✔✔ Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että samoajat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
✔✔ Järjestää samoajille 1-2 ennakkotapaamista leirin ulkopuolella.
✔✔ Varmistaa, että kaikilla leirille osallistuvilla samoajilla on pesti ja auttaa pestivalinnassa
✔✔ Varmistaa, että samoajat ovat tehneet ohjelmavalintansa
Leirillä
✔✔ Varmistaa, että samoajat ymmärtävät pestinsä ja tietävät, milloin pesti on ja miten toimia niissä. Pestiin liittyvissä epäselvyyksissä tai haasteissa tukee keskustelua samoajan ja pestaajan
välillä.
✔✔ Varmistaa, että samoajat ovat tietoisia omasta ohjelmastaan ja tietävät milloin ja missä heidän
pitää olla. Ohjaa samoajat paikalle ja osallistuu tarvittaessa laaksojen ohjelmien toteuttamiseen.
✔✔ On tietoinen leirillä tarjolla olevasta muusta samoajaohjelmasta ja osaa ohjata ja innostaa samoajia sen äärelle
✔✔ Huolehtii, että samoajilla on rooli ja tehtävä leirilippukunnassa, ja että samoajat tulevat leirin
aikana osaksi leirilippukuntaa
✔✔ Huolehtii, että samoajilla on vapaa-aikaa, jolloin nauttia vapaasti valittavasta leiriohjelmasta
✔✔ Keskustelee ja kuuntelee samoajia, on kiinnostunut heidän voinnistaan ja ajatuksistaan
✔✔ Kerää samoajilta palautetta ohjelmasta ja ideoita oman lippukuntaan ja alueelle vietäväksi.
✔✔ Saa ja osaa pyytää apua pestin hoitamiseen oman leirilippukunnan ohjelma- ja pestijohtajalta
sekä luotseilta
✔✔ Pitää huolta omasta jaksamisestaan – varmistaa, että myös luotsilla itsellään on mahdollisuus
osallistua oman ikäkauden ohjelmaan, johtajahuoltoon ja viettää vapaa-aikaa
Leirin jälkeen
✔✔ Järjestää 1-2 samoajatapaamista leirille osallistuneiden kanssa
✔✔ Kerää palautetta leirilippukunnan toiminnasta samoajilta
✔✔ On edelleen innostunut toimimaan luotsina

LEIRILIPPUKUNNAN VAELTAJALUOTSI
Ilveksellä leiriluotsi kuulostelee vaeltajien fiiliksiä ja haastaa heitä ajattelemaan. Luotsit ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia.
Suositus on, että leirilippukunnassa on yksi luotsi 10-15 vaeltajaa kohden. Mikäli vaeltajien joukossa
on erityistä tukea tarvitsevia nuoria kannattaa se huomioida luotsien määrässä.
Ennen leiriä
✔✔ Käy pestikeskustelun leiripestijohtajan kanssa
✔✔ Huolehtii, että on saanut tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen pestiin.
✔✔ Tuntee leirilippukunnan muun johtajiston ja huolehtii, että vaeltajat tulevat huomioiduksi leirilippukunnan sisällä
✔✔ Varmistaa, että kaikilla leirille osallistuvilla vaeltajilla on pesti ja auttaa pestivalinnassa
✔✔ Kannustaa vaeltajia osallistumaan omaan ohjelmaan tai johtajahuoltoon
Leirillä
✔✔ Luotsi huolehtii, että vaeltajilla on pestin lisäksi aikaa osallistua vaeltajien leiriohjelmaan
✔✔ Tarvittaessa luotsi auttaa ratkomaan ristiriitoja ja käsittelemään esille tulevia vaikeita asioita
✔✔ Luotsi on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen vaeltajan tärkeiden asioiden äärelle
✔✔ Vastaa siitä, että vaeltajat tuntevat leirin säännöt ja auttaa heitä leirin sääntöjen noudattamisessa
✔✔ Tiedottaa vaeltajia ohjelmasta ja pitää heidät ajan tasalla
✔✔ Luotsi saa tukea leirilippukunnanjohtajalta ja leirilippukunnan ohjelmajohtajalta ja pestijohtajalta
✔✔ Luotsit voivat osallistua leirillä johtajahuoltoon
Leirin jälkeen
✔✔ On mukana järjestämässä leirin jälkeen tapahtuvia tapaamisia mm. leirilippukunnan yhteinen
tapaaminen/leirimuistelo
✔✔ Kerää mahdollisesti palautetta leirilippukunnan toiminnasta vaeltajilta
✔✔ On edelleen innostunut toimimaan luotsina

ILVES19 TARJOAA TEKEMISTÄ KAIKILLE IKÄKAUSILLE – MYÖS ENNEN LEIRIÄ
Ilves19 tarjoaa monipuolisesti tukea partio-ohjelman toteuttamiseen, myös ennen leiriä. Olemme
ottaneet huomioon partio-ohjelman eri palaset, joista jokainen lippukunta voi hyödyntää Ilveksen
kautta haluamansa. Näitä malleja ja toteutusesimerkkejä kannattaa hyödyntää lippukunnassa myöhemminkin.
Jokaiselle ikäkauden johtajalle (akela, sampo, luotsit) on koottu ohje, kuinka Ilves-leiriä voi hyödyntää lippukunnassa ja mitä tulee ottaa huomioon jo syksyn ja talven aikana. Erityisesti tarpojaluotseja kannustetaan tutustumaan Ilveksen tuomiin mahdollisuuksiin. Tarpojaluotsin ohje (LINKKI) löytyy
nettisivuilta ja muiden ikäkausijohtajien ohjeet ilmestyvät nettisivuille lokakuuhun 2018 mennessä.

ENNAKKOTEHTÄVÄT
Ilvekseen liittyviä aktiviteetteja on tulossa loppuvuodelle 2018 ja keväälle 2019. Marras-joulukuuhun voitte varata yhden kokouskerran, johon valmis kokouspaketti jokaiselle ikäkaudelle julkaistaan
Ilveksen nettisivuilla lokakuussa 2018. Keväälle on luvassa valmistautumista leiriin ja yhteistä tekemistä leirille lähtevien nykyisten ja uusien kavereiden kanssa.

LEIRIN OHJELMA
Leirin ohjelma koostuu pääasiassa erilaisten laaksojen ohjelmista. Laaksoja on neljällä eri teemalla:
globaali, vesi, teknologia ja luonto. Laaksoissa sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat toimivat ikäkausittain oman ryhmänsä kanssa. Seikkailijat pääsevät myös sepeliin ja tarpojat IlvesKITTiin. Myös
nuoremmat partiolaiset pääsevät mukaan leirin tekemiseen omaan ikäkauteensa sopivalla tavalla.
Samoajien ja vaeltajien leiri koostuu ohjelmasta ja pestistä. Pestejä pääsee valitsemaan keväällä
2019, mutta erityisesti vaeltajille sopivia pestejä on jo auki nyt ja myöhemmin syksyllä aukeaa lisää.
Kaikki pesti-ilmoitukset löytyvät nettisivuilta. Samoajien ja vaeltajin leiriohjelmassa käydään myös
laaksoissa, mutta luvassa on myös spesiaalimpaa oman ikäkauden ohjelmaa.
Yhteisohjelmat tempaavat koko leirin mukaansa ja luovat leirin yhteishenkeä. Partiolaulut raikaavat
ja huivit heiluvat! Luvassa on elämyksiä kaikenikäisille!
Ilves loikkaa tulevaisuuteen, joten ohjelmissa tullaan tutustumaan tulevaisuuden maailmaan. Minkälaisia taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa? Millaista elämä on tulevaisuudessa? Jokainen leiriläinen pääsee leirin aikana pohtimaan tulevaisuutta ja sitä, miten me voimme tehdä maailmasta
paremman.

KUTSU YSTÄVYYSLIPPUKUNTASI ILVEKSELLE!
Onko teillä ystävyyslippukunta Suomen rajojen ulkopuolelta? Oletteko saaneet ulkomailta uusia partiokavereita, joita olisi kiva tavata vielä uudelleenkin? Nyt on mahdollisuus kutsua heidät osallistumaan kanssanne vuoden 2019 piirileiri Ilvekselle!
Jotta yhteydenotot ulkomaalaisiin partiotuttaviin leirin tiimoilta olisi teille mahdollisimman helppoa,
löydätte Ilveksen nettisivuilta kirjepohjan (osoite / linkki), jota voitte hyödyntää yhteydenotoissanne.
Lisätietoja ulkomaalaisten leirivieraiden kutsumisesta saatte KV ja EVP mestari Veera Viitalalta,
veera.viitala@partio.fi.

WE WOULD LIKE TO INVITE YOU...
To our camp Ilves19!
Ilves19 is the district camp of The Guides and Scouts of Häme for summer 2019.
The camp will be held from 24th of July till 1st of August 2019 at Evo, which is one of Southern
Finland’s largest wood and forest areas, in Hämeenlinna, roughly 2 hours away from Helsinki. Cub
Scouts (kids between 7 and 9 years of age) will participate for the beginning of the camp from 24th
till 27th of July 2019.
Ilves19 will be a camp for approximately 5 000 participants, and it will be run in Finnish. Although the
camp is run in Finnish, English is a commonly spoken language at the camp.
All participants will have a program for their own age group. Commonly at Finnish scout camps participants from explorers up (from the age of 15) must have a staff position at the camp. Explorers
(15-17 years old) do a two-day position, rovers (18-22 years old) half-time or fulltime position and
adults (Guides and Scouts older than 22) a fulltime staff position.
The camp fee will be about 210 € for the whole camp, not including the travel cost to and from the
camp site. Registration starts on 1st of January and it will be open until February 14th 2019.
You can camp with your friendship scout troop and thus live thru the experience with all of us! If You
have any question, please contact your friendship scout troop contact at this point.
You can also find the camp online.
www.ilves19.fi
https://www.facebook.com/ilves19
https://www.instagram.com/ilves19/
More information will be out in November 2018.
You are all warmly welcome!

ILVEKSEN ILTATARINAT –
KISA
Olipa kerran hassu pieni tapahtuma, vaatimatonkin se oli. "Eihän tämä nyt mitään erityistä ole", ajateltiin. Joskus joku aloitti varovasti kertomuksen: "kerran meille kävi niin, että..." Pikkuhiljaa ympärillä olevat ihmiset pysähtyivät, hiljentyivät ja keskittyivät. Kertomuksen aikana ihmiset hihittivät ja
jossain vaiheessa joku pyyhki silmäkulmaansa. Kun kertomus loppui joku tuli kiittämään ja kertoi
kuinka tapahtuma oli liikuttanut. Näin hassusta pikku tapahtumasta syntyi Tarina.
Tarina voi hiljentää, opettaa, antaa uusia ajatuksia ja pysäyttää, naurattaa ja itkettää.
Ilves 2019 leirillä on mahdollisuus kertoa joka ilta leirilippukunnassa iltatarina, jota ei ole kenties
aiemmin kuultu. Nyt me etsimme noita tarinoita, missä lippukunnassa on piilossa oikea tarinoiden
tarina, iltatarinahelmi!
Tervetuloa kisaamaan ja kokoamaan Ilveksen Iltatarinoita!

KISAN SÄÄNNÖT
Kisaan voi osallistua joko yksin, yhdessä kaverin kanssa tai vaikka koko oman partioryhmän kanssa.
Kisaan osallistumisoikeus on Hämeen partiopiirin lippukuntien jäsenillä ikäkaudesta riippumatta.
Kisassa tavoitteena on saada tehtyä partioaiheinen iltatarina, jonka voi lukea/kertoa yhden illan aikana ja joka on sopiva kerrottavaksi niin sudenpennulle kuin aikuisellekin.
Tarina voi olla tositapahtumiin perustuva, se voi olla tapahtunut itselle tai toiselle. Se voi olla itse
keksitty satu. Tarina voi kertoa ihmisistä tai eläimistä, siinä voi olla satuolentoja, se voi tapahtua
menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
Tarina voi olla jopa raakile, eikä sen tarvitse olla kieliopillisesti täydellinen. Tarinan voi myös kirjoittaa englanniksi.
Tarina voi olla jonkun kertoma ja toisen ylös kirjaama. Esim. kirjoitustaidoton voi kertoa tarinan videolle ja joku toinen voi saattaa tarinan kirjalliseen muotoon.

KISAN AIKATAULU
Kilpailutarinat tulee palauttaa viimeistään 30.11. sähköpostilla osoitteeseen maria.lehtovaara@partio.fi. Sähköpostissa tulee olla tarina liitteenä ja tarinan kertojan ja kirjoittajan yhteystiedot.

PALKINTO
Juhla-aamiainen Ilveksellä: Tarinakisan voittajalle/voittajaryhmälle tuodaan leirillä yhtenä aamuna
aamupala omalle teltalle.
Maine ja kunnia: Kilpailun parhaat ja Ilves 2019 leirille sopivimmat tarinat luetaan Ilves 2019 leirin
aikana iltatarinoina. Tarinakisan voittaja julkistetaan Ilvesleirin avajaisissa.

MITÄ TARINOILLE TEHDÄÄN?
Kilpailuun osallistuneet tarinat oikoluetaan ja kirjoitusasu yhtenäistetään kevään 2019 aikana. Osallistumalla tarinakisaan tarinan kirjoittaja antaa automaattisesti luvan tekstin oikolukemiseen, tiivistämiseen yms. yhtenäistämisen vaatimiin muutoksiin. Ilves 2019-leirin jälkeen kaikki kilpailuun
osallistuneet tarinat julkaistaan netissä (tarinankertojan nimellä varustettuna) ja ne ovat kaikkien
lippukuntien käytössä.

IDEOITA JA VINKKEJÄ TARINAN
SYNNYTTÄMISEEN:
Kuvittele istuvasi 80 vuotiaana keinutuolissa. Mikä on se partiotapahtuma, sattumus tai tilanne, jonka haluat itse kertoa omille lapsenlapsillesi partiosta? Miten tämä tapahtuma kerrottaisiin, jos tarina
aloitettaisiin lauseella Olipa kerran....
Ota partiokokoukseen mukaan muutamia luonto/partioaiheisia kuvia. Miettikää mitä kuvassa on
tapahtunut ennen kuvan ottoa tai mitä siinä tapahtuu pian kuvan ottamisen jälkeen? Miten tämä
tapahtuma kerrotaan....
Mitä teidän partioryhmällenne on sattunut? Mikä sattumus kertoo partiosta jotain olennaista? Miten
siitä syntyy tarina?
Miten jatkaisit lausetta.... Kerran kun me eksyttiin, niin....
Tarinan voi ensin kertoa videolla ja kirjoittaa myöhemmin.

